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Ibotirama

Licitações

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº: 13.798.152/0001-23
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020-PMI/BA.
O Prefeito Municipal de Ibotirama, no uso de suas atribuições legais torna público a homologação do Processo Licitatório Pregão
Presencial nº 011/2020-PMI/BA que teve como vencedora dos lotes 01 a empresa PETROCITY SERVIÇOS DE CONTROLE DE
PRAGAS URBANAS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 20.780.824/0001-39, com o menor preço por lote, sendo o lote 01 no valor total
de R$ 559.027,05 (quinhentos e cinquenta e nove mil, vinte e sete reais e cinco centavos), e vencedora dos lotes 02 a empresa
RODRIGO ALVES DE SOUZA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 00.480.332/0001-10, com o valor total de R$ 239.960,00 (duzentos e
trinta e nove mil e novecentos e sessenta reais), referente ao Processo nº 028/2020, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em imunização e controle de pragas urbanas com atividade química em dedetização, desratização, descupinização,
desinsetização, desalojamento de aves e limpeza, desinfecção química e desincrustação de reservatório e caixas de água dos prédios
públicos do município compreendendo as Escolas Municipais, Secretarias, Unidades de Saúde e Poços Tubulares do município de
Ibotirama. O processo licitatório encontra-se com vista franqueada aos interessados. Laercio Silva de Santana - Prefeito Municipal.
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